
Super Speed® Generation 2
A jellegzetes piros színű dobozban forgalomba ho-
zott sörétes lőszer mindhárom itthon használatos
kaliberben elérhető (12, 16, 20) A dobozon lévő áb-
rák segítik az eligazodást, hogy melyik apróbb vad
fajtára ajánlják.

A dobozon lévő felirat, a Generation 2 a fejlesz-
tést és a lőpor új típusát jelzi, amely a G2 nevet kap-
ta. Újdonsága és titka abban rejlik, hogy kikísérle-
tezték azt az optimális égési sebességet és égési
időt, amelynek köszönhetően nőtt a kilőtt sörét
szemek sebessége, de a csőben lévő nyomás nem
emelkedett meg számottevően. A gyári számítá-
sok szerint 20 m/s-mal nőtt, de a nyomás 740 Bar
alatt maradt. A gyakorlatban ez rövidebb előretar-
tást és megnövekedett hatótávolságot jelent a va-
dászok számára. 

Szabályosabb szóráskép: az új „Z” típusú fojtás se-
gítségével a nagyobb hatótávolságon is egyenlete-
sebb szabályosabb a sörét szemek eloszlása. 

A csillag alakú plasztiklap a hüvely levárását biz-
tosítja, ezért a sörét szemek csak az utolsó pillanat-
ban egyforma nyomást kapva röpülnek ki a csőből. 

36, 40 és 50 g-os lőszerek között választhatunk
(a 12-es kaliberek közül)

Ára: 6,9–7,9 Euro/10 db

Blink Side™
Igazi világújdonság a szögletes sörétszemekkel töl-
tött lőszer. A szögletes alakú sörétszemekből ugyan-
olyan térfogatú hüvelybe kb. 15%-kal többet lehet
tölteni, ezáltal nagyobb a célterületre jutó sörétsze-
mek száma, ami nagyobb ölőerőt, eredményesebb
vadászatot jelent. Gyári számítás szerint a 15% -kal
több sörétszem 25%-kal nagyobb ölőerőt ad. 

Az új lőszerhez alkalmazható lőpor a 12 kaliber-
nél 425 m/s, a 20-asnál 395 m/s sebességet biztosít
a szögletes sörétszemeknek. A több sörétszem és a
nagyobb sebesség együtt biztosítja a fent említett
nagyobb ölőerőt.

A gyára lőszer használatát azokba a puskákba
ajánlja, amelyek acél sörét kilövésére is alkalmasak. 

Ára: 34,9–39,9 Euro/25 db

Winchester® AA® TrAAcker®
Az 1965 óta forgalmazott Winchester AA, egy új vi-
lágszabadalommal levédett sörétes lőszert dobott a
piacra, amely mind a kezdő, mind a haladó vadá-
szok számára segítséget nyújt, pontosabb sörétlö-
véshez. Golyós lövésnél látjuk a lőlapon (rosszabb
esetben a vadon), ha nem jól céloztunk. Sörétlövés
esetén csak az ijedten továbbfutó/röppenő apróvad
látványa tudatosítja, hogy bizony mellé trafáltunk.
Gyakorlás közben egy mögöttünk álló, jól képzett

oktató a lövés pillanatában a fegyver helyzetéből
meg tudja mondani, hogy alá, fölé vagy mellé lőt-
tünk. (Egy kivétel azért van. Még emlékszem, va-
dászvizsgára készülvén, koronglövés gyakorlása
közben R. Gyuri messze földön híres lövészokta-
tónk, azzal etetett minket, hogy ő látja, hogy a sörét
szemeket merre repülnek. Volt aki el is hitte……)

E kis kitérő után lássuk, mi ez az újdonság, ami
segít a fent említett problémákra. A Winchester®
AA® TrAAcker® lőszerben olyan különleges szerke-
zetű plasztik fojtást alkalmaznak, amely a csőből ki-
repülve a sörét raj centrumában haladva jól látha-
tóan mutatja azok röppályáját. Egyedül gyakorolva,
vagy vadászva is tudjuk korrigálni a legközelebbi lö-
vésnél a hibákat. Ráadásul két fajta színben (fekete
és narancs) forgalmazzák, hogy a háttérhez alkal-
mazkodva jobban láthassuk. Fekete színűt a napos
égbolthoz, a narancsot a felhős, illetve a fák által ha-
tárolt látómezőhöz ajánlják. 

Vadászvizsgára való felkészüléshez, gyakorlásra,
lőtudásunk karbantartására ajánlom, de a már ki-
váló lövő sörétlövők is jól szórakoznak a Winches-
ter® AA® TrAAcker használata közben. 

Ára: 13,5 Euro/25 db
Súlya: 12 kalibernél 32 gramm
Sebessége: 320 m/s

A teszthez a helyszínt a Budakeszi Lőtér biztosí-
totta. Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 052/2 Hrsz., Tel.:
06-20/512-8489, E-mail: loterinfo@gmail.com,
Web: www. loterkft.hu *

Kiváló minőség elérhető áron   termékek gyakorlati tesztje

Varga tibor

Az amerikai Winchester gyár az
utóbbi években újabb és újabb
egyedi fejlesztésű termékekkel
rukkol ki, amelyek innovatív
megoldásokkal segítik a lőszerei-
ket használókat az eredménye-
sebb vadászathoz. A teszt során 
3 új sörétes lőszert mutatunk be
önöknek.
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